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1  Inleiding verantwoord beleggen 
Stichting Pensioenfonds Achmea (hierna het pensioenfonds) voert een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen  
(MVB) beleid bij het beheer van haar vermogen. In deze halfjaarlijkse rapportage leest u de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de ingezette instrumenten en vindt u terug welke activiteiten namens het pensioenfonds  zijn 
ondernomen. Op de website van het pensioenfonds vindt u beleidsdocumenten en rapportages waarnaar in dit 
rapport wordt verwezen. Deze inleiding geeft een kort overzicht van de achtergrond van verantwoord beleggen. 
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1.1 Wat houdt verantwoord beleggen in? 
Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) vindt maatschappelijk 
verantwoord beleggen belangrijk. Het pensioenfonds vindt dat 
verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren van een 
goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige 
generaties. Daarom besteedt het pensioenfonds waar nodig en 
mogelijk binnen de fiduciaire verantwoordelijkheid aandacht 
aan ecologische, sociale en governance onderwerpen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen door 
ondernemingen waarin belegd wordt speelt een belangrijke rol. 
 
 

1.2 Uitgangspunten 
Voor het verantwoord beleggen beleid hanteert het 
pensioenfonds de principes van het Global Compact van de 
Verenigde Naties als uitgangspunt. Deze principes hebben 
betrekking op vier hoofdthema’s: 
• Mensenrechten 
• Arbeidsnormen 
• Milieu 
• Anticorruptie 
 
Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde 
principes (zie bijlage 1). Deze principes vinden hun oorsprong  
in internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en principes van de International 
Labour Organisation (ILO). Het VN Global Compact verlangt van 
bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedsfeer kernwaarden  
op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en 
anticorruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen. 
 
Naast het normenkader van het VN Global Compact kiest het 
pensioenfonds ervoor vijf maatschappelijke thema’s centraal te 
stellen. Deze thema’s zijn gelijk aan de speerpuntthema’s van 
de sponsor Achmea. Deze thema’s staan dicht bij de identiteit 
en van Achmea. Het zijn: 

 Mensenrechten  

 Arbeidsnormen 

 Natuur & Milieu 

 Gezondheid  

 Klimaatverandering 
 
De sociale en fundamentele thema’s als Mensenrechten en 
Arbeidsnormen passen goed bij de coöperatieve achtergrond 
van Achmea en SPA. Dit zijn thema’s die, net als het thema 
Natuur & Milieu, al vallen binnen het raamwerk van het VN 
Global Compact. De thema’s Gezondheid en Klimaatverandering 
zijn aanvullende thema’s op het VN Global Compact. Het thema 
gezondheid is zeer relevant omdat Achmea één van de grootste 
zorgverzekeraars van Nederland is. Klimaatverandering is op dit 
moment een groot en belangrijk maatschappelijk thema, en 
vooral vanuit een schadeperspectief ook in directe zin zeer 
relevant voor Achmea als onderneming. Deelnemers van SPA 
zullen zich herkennen in deze thema’s vanuit de 
verzekeringsdivisies Zorg en Schade. 
 
 

1.3 Wat doet het pensioenfonds? 
Voor het verantwoord beleggen beleid hanteert het 
pensioenfonds een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de volgende instrumenten: 
1. Het uitsluiten van ondernemingen en landen; 
2. Het voeren van dialogen met ondernemingen 

(engagement); 

3. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (proxy voting); 
4. Integratie van duurzaamheidsinformatie in 

beleggingsprocessen (ESG integratie).  
 
De instrumenten, de gemaakte keuzes en de recente 
ontwikkelingen zijn ieder in afzonderlijke hoofdstukken 
besproken. 
 

 
1.4 Reikwijdte van het verantwoord beleggen beleid 
Daar waar mogelijk past het pensioenfonds haar verantwoord 
beleggen beleid toe op de beleggingen. Het verantwoord 
beleggen beleid van het pensioenfonds is van toepassing op 
beleggingen in discretionaire mandaten en voor een deel ook 
voor fondsen die worden beheerd door Achmea Investment 
Management. Het pensioenfonds maakt voor het beheer van 
haar vermogen, naast Achmea IM, ook gebruik van externe 
vermogensbeheerders. Wanneer het fonds gebruik maakt van 
beleggingsfondsen van externe vermogensbeheerders, is het 
niet altijd mogelijk om een eigen verantwoord beleggen beleid 
toe te passen. 
 
Aandelen  
De aandelenbeleggingen “wereld ontwikkelde markten” zijn 
vormgegeven in een discretionair beleggingsmandaat. Deze 
portefeuille wordt passief beheerd en het eigen 
uitsluitingsbeleid, stem- en engagementbeleid is volledig 
toegepast op dit mandaat. De aandelenbeleggingen in 
opkomende markten zijn vormgegeven in een passief 
beleggingsfonds “MSCI Emerging Markets”. Op dit fonds is het 
eigen MVB-beleid van het pensioenfonds dan ook niet 
toepasbaar. Wel is het MVB-beleid van de beheerder van 
toepassing, bestaande uit stemmen- en engagement.  
 
Vastrentende waarden 
Het pensioenfonds heeft voor het merendeel van de 
vastrentende waarden gekozen voor eigen beleggingsmandaten 
die beheerd worden door verschillende vermogensbeheerders. 
Op deze mandaten is het uitsluitingsbeleid van het 
pensioenfonds volledig van toepassing. Dit betekent dat in de 
bedrijfsleningenportefeuille niet wordt belegd in producenten 
van controversiële wapens en in producenten van tabak. Ook 
wordt niet belegd in structurele schenders van het Global 
Compact, en kunnen ondernemingen worden uitgesloten die na 
een ‘enhanced engagement’ programma onvoldoende 
voortgang laten zien. Naast het uitsluitingsbeleid is ook het 
eigen engagementbeleid toegepast op ondernemingen die zich 
binnen het bedrijfsobligatiemandaat bevinden. Dit beleid is 
momenteel gericht op de dialoog met ondernemingen die 
universeel geaccepteerder principes van het VN Global Compact 
schenden of dreigen te schenden.  
 
Daarnaast belegt het pensioenfonds ook via een aantal 
beleggingsfondsen in investment grade bedrijfsobligaties en in 
high yield bedrijfsobligaties. Op deze beleggingen is het MVB-
beleid van de vermogensbeheerder van toepassing.  
 
Het pensioenfonds voert een landenbeleid ten aanzien van 
staatsobligaties. Het beleid is toegepast op het discretionaire 
staatsleningen mandaat dat door Achmea IM wordt beheerd. 
Dit betekent dat het pensioenfonds niet belegt in 
staatsobligaties geëmitteerd door landen die door Achmea als 
controversieel worden gezien. Voor de samenstelling van de 
lijst wordt de Sanctiewet 1977 als uitgangspunt gehanteerd. Het 
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engagement- & stembeleid is niet relevant voor de 
beleggingscategorie staatsobligaties.  
 
 
Alternatieve beleggingen 
Het pensioenfonds belegt in het Interpolis Pensioenen Private 
Equity II fonds. Voor dit fonds worden duurzaamheidscriteria 
gehanteerd zoals de uitgangspunten van het Global Compact en 
worden beleggingen in ondernemingen die wapens produceren 
uitgesloten. Daarnaast wordt in de toekomst bij het selecteren 
van private equity fondsen uitdrukkelijk rekening gehouden met 
verantwoord beleggen. 
 
 

1.5 Hoe legt het pensioenfonds verantwoording af? 
Het pensioenfonds rapporteert tweemaal per jaar over de 
invulling en uitvoering van het maatschappelijk verantwoord 
beleggen beleid. In de rapportage worden de recente 
ontwikkelingen benoemd en geeft het pensioenfonds aan hoe 
invulling is gegeven aan de speerpunt thema’s en de 

maatschappelijk verantwoord beleggen instrumenten: 
uitsluiten, engagement en stemmen. De rapportages zijn terug 
te vinden op de website van SPA. 
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2  Uitsluitingsbeleid 
Er zijn verschillende redenen waarom een pensioenfonds er voor kiest om niet te beleggen in bepaalde ondernemingen. Zo 
kan het pensioenfonds ervoor kiezen om niet te beleggen in ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen of 
ondernemingen die bepaalde controversiële producten produceren. Wanneer een onderneming betrokken is bij een 
controversieel product, veelal een kernactiviteit van de onderneming, is het voeren van een engagementbeleid niet reëel. 
Het is immers lastig de onderneming over te halen een ander product te produceren. In dat geval hanteert het 
pensioenfonds op voorhand een uitsluitingsbeleid. Daarnaast kunnen ondernemingen die op structurele wijze met hun 
gedrag internationale normen rondom mensenrechten, milieu, arbeidsnormen of corruptie schenden (vormgegeven in de 
principes van het Global Compact) en bij achterblijvende engagementresultaten worden uitgesloten van het 
beleggingsuniversum. Het uitsluitingsbeleid van Achmea Pensioenfonds richt zich op drie criteria, namelijk controversiële 
wapens, tabak en structurele schenders van het Global Compact. 
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2.1 Definitie controversiële wapens 
Voor het pensioenfonds zijn wapens controversieel wanneer 
deze wapens onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken 
en geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. 
Ook na afloop van een conflict veroorzaken deze wapens nog 
op aanzienlijke schaal slachtoffers en ontwrichten deze de 
maatschappij en de economie. In de praktijk gaat het om de 
volgende wapens: 
1. Nucleaire wapens 
2. Biologische wapens 
3. Chemische wapens 
4. Antipersoonsmijnen 
5. Clustermunitie 
 
Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens 
zoekt het pensioenfonds aansluiting bij internationale 
verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het 
beleid van de Nederlandse overheid. Het volledige 
uitsluitingsbeleid kunt u terugvinden op de website.  

 
 
2.2 Vaststellen uitsluitingen 
De beleggingsfondsen beleggen direct wereldwijd in aandelen 
en bedrijfsobligaties. Hierbij gaat het enkel om financiële 
markten die ontwikkeld zijn, dus er wordt niet in opkomende 
markten belegd. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op deze 
beleggingen. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS-Ethix 
stelt ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij 
de productie van controversiële wapens (tabel 3). Daartoe 

bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum. 
Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt  
leidt dit tot uitsluiting. 
 
 

2.3 Uitsluiting controversiële wapens 
 

Verbod beleggen in clustermunitie 
Met betrekking tot het verbod tot beleggen in clustermunitie 
heeft de AFM geïnventariseerd welke ondernemingen per  
1 januari 2018 voldoen aan de criteria geformuleerd in artikel 
21a Besluit Marktmisbruik. Uit deze inventarisatie blijkt dat de 
onderstaande beursgenoteerde ondernemingen in ieder geval 
onder de wettelijke definitie van een ‘verboden onderneming’ 
als bedoeld in artikel 21a Besluit Marktmisbruik vallen. In deze 
lijst van ondernemingen hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan ten opzichte van voorgaand jaar, anders dan een 
naamswijziging voor Motovilikha. Zie de volledige lijst in tabel 1. 

 
Veranderingen in de uitsluitingslijst 
Op basis van onderzoeksresultaten van ISS-Ethix is een tweetal 
Amerikaanse onderneming van de lijst verwijderd in verband 
met het niet langer betrokken zijn bij de ontwikkeling of 
productie van (kritische functies van) nucleaire wapens. Zie de 
wijzigingen in de uitsluitingslijst in tabel 2.  

 
De actuele uitsluitingslijst voor ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële wapens is op de volgende pagina 
weergegeven in tabel 3. 
 
 
 
 
 

 

TABEL 1: INDICATIEVE AFM LIJST PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management & “indicatieve AFM lijst” 
 

Onderneming Land Clustermunitie 

Hanwha Corporation Zuid Korea ja 

Motovilikha Plants PJSC (voorheen: Motovilihinskie Zavody) Rusland ja 

Poongsan Corporation Zuid Korea ja 

Orbital ATK Verenigde Staten ja 

Textron Verenigde Staten ja 

 

TABEL 2: VERANDERINGEN IN UITSLUITINGSLIJST CONTROVERSIELE WAPENS 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming Land Status 

Exelis Inc  United States verwijderd 

GrafTech International Ltd  United States  verwijderd 
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TABEL 3: UITSLUITINGSLIJST CONTROVERSIËLE WAPENS 
PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming  

AECOM  

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc  

Aeroteh SA  

Airbus Group SE  

Aryt Industries Ltd  

Babcock International Group PLC  

BAE Systems PLC  

Boeing Co/The  

Booz Allen Hamilton Holding Corp  

BWX Technologies Inc  

CACI International Inc  

China Shipbuilding Industry Co., Ltd.  

Cohort PLC  

Constructions Industrielles de la Mediterranee SA  

Engility Holdings Inc  

Fluor Corp  

Fortive Corp  

General Dynamics Corp  

GP Strategies Corp   

Hanwha Corp  

Harris Corp  

Honeywell International Inc  

Huntington Ingalls Industries Inc  

Jacobs Engineering Group Inc  

L-3 Communications Holdings Inc  

Larsen & Toubro Ltd  

Leidos Holdings Inc  

Leonardo-Finmeccanica SpA  

Lockheed Martin Corp  

Moog Inc  

Motovilikha Plants PJSC  

Northrop Grumman Corp  

Orbital ATK Inc  

Poongsan Corporation  

Poongsan Holdings Corp  

Premier Explosives Ltd  

Raytheon Co  

Rolls-Royce Holdings PLC  

S&T Dynamics Co Ltd  

S&T Holdings Co Ltd  

Safran SA  

Serco Group PLC  

SGL Carbon SE  

Tata Power Co. Ltd  

Textron Inc  

Thales SA  

Toshiba Corp  

Ultra Electronics Holdings PLC  

United Technologies Corp  

Walchandnagar Industries Ltd  

 
 Per 1 januari 2018 is geen van de ondernemingen in het 

beleggingsuniversum betrokken bij de productie van biologische- 
en/of chemische wapens. 
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2.4 Schenders van het VN Global Compact  
Naast producenten van controversiële wapens vindt het 
pensioenfonds ook dat ondernemingen die op grove en 
structurele wijze internationaal breed gedragen normen op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en 
anticorruptie schenden moeten worden uitgesloten van het 
beleggingsuniversum. Het pensioenfonds vindt dat dit gedrag 
niet past binnen de eigen sector, en wenst deze principes ook 
terug te laten komen in de wijze waarop men omgaat met 
schenders in het beleggingsuniversum. Dit doet het 
pensioenfonds op onderstaande wijze.  
 
 

2.5 Vaststelling uitsluitingen 
De beleggingsfondsen beleggen direct wereldwijd  
in aandelen en bedrijfsobligaties. Hierbij gaat het enkel om 
ontwikkelde markten, er wordt niet direct in opkomende 
markten belegd. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op de 
directe beleggingen. 
 
Het onafhankelijke onderzoeksbureau ISS-Ethix stelt  
ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij 
structurele schendingen van internationale normen. Leidraad 
hierbij zijn de principes van het Global Compact op het vlak  
van mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en 
anticorruptie. Daartoe bekijkt het onderzoeksbureau het  
gehele belegbaar universum.  
 
Wanneer het onderzoeksbureau heeft geverifieerd dat  
een onderneming een schending pleegt op één van 
bovengenoemde principes leidt dit tot verdere analyse van de 
onderneming door de Beheerder. Omdat een schending snel 
kan ontstaan, maar ook weer snel kan worden opgeheven, 
komen alleen de structurele schenders van principes in 
aanmerking voor uitsluiting. Het pensioenfonds stelt dat een 
schending structureel is wanneer deze ten minste 24 
aaneengesloten maanden heeft plaatsgevonden. Zolang dit niet 
het geval is, heeft het aangaan van de dialoog met de 
onderneming (engagement) de voorkeur. Uitsluiten in deze fase 
zou voorbarig zijn. 
 
Na vaststelling van de lijst van structurele schenders bepaalt  
de Beheerder of de ondernemingen worden aangehouden, 
uitgesloten dan wel op de watchlist geplaatst worden. Dit 
besluit wordt genomen op basis van relevant bevonden criteria:  

1. de houding van de onderneming ten aanzien van de 
schending en de bereidheid het gesprek met 
aandeelhouders aan te gaan (constructief/niet-
constructief); 

2. de ontwikkelingen t.a.v. de casus en door de onderneming 
gemaakte stappen om schending (deels) op te heffen 
(positief/neutraal/negatief); 

3. de ernst van de schending: sommige schendingen 
beïnvloeden complete bevolkingsgroepen, andere niet 
(hoog/middel); 

4. de sterkte van de casus waarbij wordt gekeken naar reeds 
gedane uitspraken van nationale of internationale 
gezaghebbende instanties (sterk/neutraal/zwak). 

  
Aan de hand van informatie op deze criteria vormt de 
Beheerder zich een beeld van de ontwikkelingen en ernst  
van de schending en wordt al dan niet overgegaan tot uitsluiting 
van de onderneming voor de aandelen- en vastrentende 
waardenfondsen. 
 
Beleggingen in uitgesloten ondernemingen worden verkocht. 
Geen nieuwe aandelen of obligaties worden aangekocht  
zolang de onderneming op de uitsluitingslijst staat. Bij een 
geverifieerde opheffing van de schending zal de onderneming 
van de uitsluitingslijst worden verwijderd. 
 
 

2.6 Uitsluiting structurele Global Compact schenders 
Per 1 januari 2018 zijn wereldwijd twee ondernemingen voor 
beleggingen uitgesloten vanwege structurele schendingen van 
Global Compact principes. Een onderneming is uitgesloten in 
verband met de schending van het recht op zelfbeschikking 
(mensenrecht) en een onderneming vanwege het schenden van 
recht op vereniging en vakbondsvorming (arbeidsnorm). 
 
Chevron Corp. is weer toegelaten tot het belegbaar universum 
omdat het niet langer wordt aangemerkt aan structurele 
schender van milieunormen. Zie tabel 5 voor het volledige 
overzicht.  
 
 

2.7 Uitsluiting landen 
Het gevoerde landenbeleid is geënt op de Nederlandse 
sanctiewetgeving (1977). Hierdoor sluit Achmea IM op 
voorhand staatsobligaties van de volgende landen uit: 
Birma/Myanmar, Libanon, Oezbekistan, Somalië, Soedan, Syrië, 
Zimbabwe, Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea), 
Iran en Centraal Afrikaanse Republiek.  
 

 

TABEL 4: UITSLUITINGSLIJST STRUCTURELE GLOBAL COMPACT SCHENDERS PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management 
 

Onderneming Norm Kwestie 

Barrick Gold Corp.   Recht op zelfbeschikking 

Wal-Mart Stores, Inc.  Recht op vereniging en vakbondsvrijheid 
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TABEL 5: WIJZIGINGEN UITSLUITINGSLIJST STRUCTURELE GLOBAL COMPACT SCHENDERS PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management 

Onderneming Status Kwestie 

Chevron Corp Verwijderd van uitsluitingslijst Milieuvervuiling  
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2.9 Definitie tabak 
Het pensioenfonds wenst op voorhand niet te beleggen in 
producenten van tabak(smiddelen). Deze uitsluitingen zijn van 
toepassing op discretionair beheerde mandaten binnen de 
aandelen portefeuille en de Vastrentende Waarden 
portefeuille.  

 
2.10 Vaststellen uitsluitingen 
Op basis van het tabak criterium wordt elk halfjaar de lijst van 
uitgesloten ondernemingen vastgesteld binnen de betreffende 
beleggingsuniversums. Deze lijst wordt gecommuniceerd naar 
alle relevante vermogensbeheerders die de lijst toepassen. 
 

2.11 Uitsluiting  

Per 1 januari 2018 zijn de volgende bedrijven binnen de 
geldende beleggingsuniversums aangemerkt als producent van 
tabak(smiddelen).  
 
 
TABEL 7: UITSLUITINGSLIJST TABAK PER 1 JANUARI 2018 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix  
 

Onderneming Land 
 

22nd Century Group Inc Verenigde Staten  

Adris Grupa DD Kroatië  

Al Eqbal Co for Investment PLC Jordanië  

Alliance One International Inc Verenigde Staten  

Altria Group Inc Verenigde Staten  

Asenovgrad Tabac AD-Asenovgrad Bulgarije  

British American Tobacco Malaysia Bhd Maleisië  

British American Tobacco PLC Verenigd 
Koninkrijk 

 

Bulgartabac Holding AD Bulgarije  

Coka Duvanska Industrija AD Coka Servië  

Duvanski Kombinat AD Podgorica Montenegro  

Eastern Tobacco Egypte  

Electronic Cigarettes International Group 
Ltd 

Verenigde Staten  

Fabrika Duhana Sarajevo DD Sarajevo Bosnië en 
Herzegovina 

 

Fabrika Duvana AD Banja Luka Bosnië en 
Herzegovina 

 

Godfrey Phillips India Ltd India  

Golden Tobacco Ltd India  

Gotse Delchev Tabac AD-Gotse Delchev Bulgarije  

Gudang Garam Tbk PT Indonesië  

Hrvatski Duhani DD Kroatië  

Huabao International Holdings Ltd China  

Imperial Brands PLC Verenigd 
Koninkrijk 

 

ITC Ltd India  

Japan Tobacco Inc Japan  

Karelia Tobacco Co Inc SA Griekenland  

Khyber Tobacco Co Ltd Pakistan  

Kothari Products Ltd India  

KT&G Corp Zuid-Korea  

Mount TAM Biotechnologies Inc Verenigde Staten  

Ngan Son JSC Vietnam  

NTC Industries Ltd India  

Pazardzhik BTM AD Pazardzhik Bulgarije  

Philip Morris International Inc Verenigde Staten  

PTFC Redevelopment Corp Filippijnen  

Shanghai Industrial Holdings Ltd China  

Shumen-Tabac AD-Shumen Bulgarije  

Sinnar Bidi Udyog Ltd India  

Slantse Stara Zagora- BT AD Bulgarije  

Smokefree Innotec Inc Verenigde Staten  

Societe Ivoirienne des Tabacs SA Ivoorkust  

Strumica Tabak AD Strumica Macedonië  

Swedish Match AB Zweden  

Tabak ad Nis Servië  

Tong Jie Ltd China  

TSL Ltd/Zimbabwe Zimbabwe  

Union Tobacco & Cigarette Industries Jordanië  

Universal Corp/VA Verenigde Staten  

Vector Group Ltd Verenigde Staten  

VST Industries Ltd India  

Wismilak Inti Makmur Tbk PT Indonesië   
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3  Engagement 
Een onderneming is gericht op het maken van winst. Dit streven naar winstmaximalisatie kan echter op gespannen voet 
komen te staan met internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals het VN Global Compact. Wanneer 
ondernemingen deze internationale richtlijnen systematisch schenden wordt gedrag onverantwoord. Daarmee ontstaat 
er een risico voor de continuïteit van de onderneming en houdbaarheid van winstrealisatie op de lange termijn. Daarom 
is het in het voordeel van de onderneming en al haar belanghebbenden dat richtlijnen voor verantwoord ondernemen 
worden gerespecteerd. Daarom gaat het pensioenfonds in dialoog met ondernemingen. Het doel van deze dialoog is het 
duidelijk stellen van kaders, het ontwikkelen van kennis bij ondernemingen en het definiëren van 'good practices'. Op 
deze manier draagt het pensioenfonds bij aan het bewaken van het juiste evenwicht en beschermt het haar belangen. 
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3.1 Dialoog en de minimale uitgangspunten 

Engagement is het aangaan van de dialoog met 
ondernemingen. Het is een centraal middel in het verantwoord 
beleggen beleid van het pensioenfonds. Met het aangaan van 
de dialoog willen wij schendingen op het vlak van 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie binnen 
de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille proberen op 
te heffen. Wij focussen onze inspanningen rond de dialoog dan 
ook op ondernemingen waarvan is vastgesteld of sterke 
aanwijzingen zijn dat er binnen de bedrijfsvoering of de 
toeleveringsketen sprake is van schendingen van 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu of anticorruptie.  
 
De beginselen van het VN Global Compact vormen een 
minimaal uitgangspunt voor verantwoord ondernemen. 
Structurele schendingen van het VN Global Compact vergroten 
het risico op nadelige gevolgen voor de onderneming, haar 
directe omgeving zoals lokale gemeenschappen of het milieu  
en voor andere belanghebbenden. Activiteiten die (mogelijk) 
leiden tot een schending van de principes van het VN Global 
Compact staan veelal in de belangstelling van niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) en de media en schaden 
het milieu, lokale gemeenschappen en daarmee de reputatie 
van de ondernemingen. In de praktijk leiden deze schendingen 
ook vaker tot rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van 
schadeclaims door de ondernemingen tot gevolg kunnen 
hebben. Dit zijn directe negatieve financiële effecten, die ook 
de belangen van aandeelhouders schaden. 
 
Ondernemingen dienen te voorkomen dat zij zich schuldig 
maken aan structurele schendingen van de beginselen van  
het VN Global Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig 
maken, dan is het noodzakelijk dat zij deze schendingen 
opheffen en voorkomen dat de schendingen in de toekomst 
opnieuw zullen optreden. Dit zijn belangrijke aandachtspunten 
bij het voeren van een dialoog. 

 
 
3.2 Het pensioenfonds en de dialoog 
Het fonds hanteert een eigen engagementproces, waarbij in 
gevallen een relatie bestaat met het uitsluitingsproces. Het 
fonds zal dialoog aangaan met ondernemingen waarin wordt 
belegd die ongewenst gedrag laten zien. Ongewenst gedrag 
betekent dat er ofwel sprake is van een vastgestelde schending 
van Global Compact principes op het vlak van mensenrechten, 
arbeidsnormen, milieu en anticorruptie, dan wel dat er grote 
aanwijzingen zijn dat de onderneming deze principes in de 
nabije toekomst zal schenden. In beide gevallen kan de dialoog 
met de onderneming worden aangegaan. Het 
engagementbeleid is erop gericht om de (vermeende of 
geverifieerde) schending op te heffen, bij voorkeur binnen een 
periode van twee jaar. Voor de uitvoering van het 
engagementbeleid maken we gebruik van ISS-Ethix. We 
rapporteren in dit hoofdstuk over de voortgang van de dialoog.  
 
 

3.3 Ondernemingen in engagementprogramma 
Het engagementprogramma van het pensioenfonds bestaat per 
ultimo 2017 uit 16 unieke ondernemingen waarmee 16 dialogen 
worden gevoerd op de thema’s mensenrechten, 
arbeidsnormen, milieunormen en anti-corruptie.  
 
 
 

OVERZICHT 8: VERDELING DIALOGEN NAAR NORMSCHENDING  
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De regionale verdeling richt zich grotendeels op de ontwikkelde 
markten, waarbij er focus ligt op de Amerikaanse (8) en 
Europese (4) markten. Maar ook zijn wij in gesprek met een 
aantal ondernemingen in opkomende markten (1) en overig 
wereld (3). Zie onderstaand de regionale verdeling van de 
ondernemingen aanwezig in het engagementprogramma. 
 
OVERZICHT 9: REGIONALE VERDELING ONDERNEMINGEN  
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het engagementprogramma kent een kwartaalproces, waarbij 
vier keer per jaar de dialoog wordt opgestart met nieuw 
geïdentificeerde ondernemingen. Hierdoor zal de omvang van 
het engagementprogramma gestaag toenemen. Om inzicht te 
geven in de omvang van het engagementprogramma ten 
opzichte van het aantal aanwezige schendingen in de 
portefeuille van aandelenbeleggingen ontwikkelde markten is 
onderstaand overzicht relevant. 

37% 

17% 

29% 

17% Mensenrechten

Arbeidsnormen

Milieunormen

Anti-corruptie
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3.4 Global Compact dialogen 
Onderstaand is aangegeven welke nieuwe dialogen rond Global 
Compact schendingen zijn geïnitieerd in het afgelopen halfjaar. 
Het engagementprogramma rond Global Compact schendingen 
wordt uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerd 
onderzoeksbureau ISS-Ethix. 
 
Global Compact schendingen Mensenrechten 
Het doel van deze dialogen is het opheffen van  
de geconstateerde of vermeende mensenrechtenschendingen. 
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en 
rapportages te ontwikkelen van die verband houden met het 
voorkomen van nieuwe mensenrechtenschendingen. De 
onderneming moet aantonen dat de schending van de Global 
Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat  
een externe, onafhankelijke partij dit vaststelt.  
 
Schendingen van de beginselen van mensenrechten kunnen 
betrekking hebben op de activiteiten van ondernemingen in 
landen met controversiële regimes. Door hun activiteiten in 
deze landen genereren de ondernemingen inkomsten voor de 
betreffende regimes, die deze inkomsten vervolgens vaak niet 
ten goede laten komen aan de lokale bevolking. Daarnaast komt 
het voor dat lokale gemeenschappen direct worden geschaad 
door de activiteiten van de ondernemingen. Andere 
voorbeelden van schendingen op het gebied van 
mensenrechten zijn onrechtmatigheden tegen de lokale 
bevolking door personeel of ingehuurde veiligheidsdiensten van 
ondernemingen. 
 
Het pensioenfonds heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 5 
unieke ondernemingen de dialoog opgestart rond een 
(vermeende) mensenrechtenschending. Het totaal aantal 
ondernemingen waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp 
in dialoog zijn is 7.  
 
 
TABEL 10: GEÏNITIEERDE DIALOGEN 
MENSENRECHTENSCHENDING 
Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix  

 

Onderneming Gestart  

Agrium Inc.  Q3 2017  

Alstom SA Q3 2017 

Amazon.Com Inc.  Q4 2017 

Apple Inc. Q4 2017 

LafargeHolcim Ltd.  Q4 2017 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Global Compact schendingen arbeidsomstandigheden 
Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de 
geconstateerde of vermeende arbeidsnormenschending. 
Daarnaast vragen we de onderneming beleid, processen en 
rapportages te ontwikkelen die verband houden met het 
voorkomen van nieuwe arbeidsnormen schendingen. 
 
Structurele schendingen van het Global Compact, in het 
bijzonder de principes die gaan over arbeidsnormen, vormen 
financiële en reputatierisico’s voor de onderneming en voor 
belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen 
dienen te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele 
schendingen van deze beginselen van het Global Compact. 
Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het 
wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen  
dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. 
 
Structurele schendingen van de beginselen over 
arbeidsomstandigheden kunnen betrekking hebben op 
kinderarbeid en andere vormen van gedwongen arbeid in de 
ketens van toeleveranciers van ondernemingen. Ook 
discriminatie van bijvoorbeeld zwangere vrouwen of personeel 
van een bepaalde etnische achtergrond komt voor, zowel 
binnen bedrijven zelf als binnen de ketens. 
 
De onderneming moet aantonen dat de schending van de 
Global Compact principes is opgeheven. Het is wenselijk dat  
een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat de schending  
is opgeheven.  
 
Het pensioenfonds heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 3 
unieke ondernemingen de dialoog opgestart rond een 
(vermeende) arbeidsnormenschending. Het totaal aantal 
ondernemingen waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp 
in dialoog zijn is 3.  
 
 
TABEL 11: GEÏNITIEERDE DIALOGEN 
ARBEIDSNORMENSCHENDING 
Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix  
 

Onderneming Gestart 

Amazon.Com Inc. Q4 2017 

Honda Motor Co., Ltd. Q4 2017 

LafargeHolcim Ltd. Q3 2017 
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Global Compact milieuschendingen 
Het doel van dit engagementthema is het opheffen van de 
gevonden schendingen van het Global Compact en het 
ontwikkelen van beleid, systemen en rapportages die verband 
houden met het voorkomen van nieuwe milieuschendingen.  
 
Structurele schendingen van het Global Compact, in het 
bijzonder de principes die gaan over milieu, vormen financiële, 
operationele en reputatierisico’s voor de onderneming en voor 
haar belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen 
dienen daarom te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan 
structurele schendingen van deze beginselen van het VN Global 
Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is 
het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen 
dat de schendingen in de toekomst opnieuw optreden. 
 
De dialoog wordt gevoerd aan de hand van SMART-
doelstellingen. De onderneming moet aantonen dat schending 
van de Global Compact principes structureel is opgeheven 
waarbij het wenselijk is dat een externe onafhankelijke partij 
vaststelt dat de schending is opgeheven. Bij het opheffen van  
de schending moet ook gedacht worden aan het nemen van 
corrigerende maatregelen, schadeloosstelling van betrokkenen 
en het opzetten en uitvoeren van herstelplannen. 
 
Het pensioenfonds heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 5 
unieke ondernemingen de dialoog opgestart rond een 
(vermeende) milieu normschending. Het totaal aantal 
ondernemingen waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp 
in dialoog zijn is 5.  
 

TABEL 12: GEÏNITEERDE DIALOGEN 

MILIEUSCHENDINGEN  

Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix  

 

Onderneming  Gestart 

Entergy Corp. Q3 2017  

Exxon Mobil Corp.  Q3 2017  

NTPC Ltd. Q3 2017  

The Southern Corp. Q3 2017  

Westar Energy Inc. Q3 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Compact schendingen anti-corruptie 
Omkoping en corruptie zijn niet verenigbaar met goed 
ondernemingsbestuur en hebben een negatieve invloed op de 
(creatie van) aandeelhouderswaarde. Het leidt tot nadelige 
economische, sociale en politieke uitkomsten. Overtredingen 
van internationale principes op het gebied van anticorruptie 
kunnen schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf en de 
waarde van merken. 
 
Eén van de universele principes van het Global Compact  
is gericht op corruptie. Dit principe roept bedrijven op om 
preventieve en handhavingsmaatregelen in te stellen en een 
effectief systeem op te zetten voor de bestrijding van corruptie. 
Dit engagementthema heeft als doel het anti-corruptiebeleid en 
de maatregelen tegen corruptie bij bedrijven te verbeteren. 
Daarnaast moet ook voldoende duidelijk worden gemaakt 
welke acties worden ondernomen tegen werknemers, agenten 
en onderaannemers die betrokken zijn bij beschuldigingen in 
verband met corruptie. Hierbij is het belangrijk dat er 
transparant wordt gecommuniceerd over verrichte 
onderzoeken en over doorgevoerde veranderingen. 
 
Het pensioenfonds heeft in het tweede halfjaar van 2017 met 4 
unieke ondernemingen de dialoog opgestart rond een 
(vermeende) corruptieschending. Het totaal aantal 
ondernemingen waarmee wij per eind 2017 over dit onderwerp 
in dialoog zijn is 4.  

 

TABEL 13: GEÏNITEERDE DIALOGEN 

CORRUPTIESCHENDINGEN  

Bron: Achmea Investment Management en ISS-Ethix 

 

Onderneming Gestart  

Alstom SA Q3 2017 

JP Morgan Chase & Co  Q4 2017 

Sanofi Q4 2017 
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4  Stembeleid & Corporate Governance 
Corporate governance, of goed ondernemingsbestuur, heeft betrekking op de verhoudingen tussen de verschillende 
actoren van een onderneming zoals de Raad van Bestuur (RvB), de Raad van Commissarissen (RvC), aandeelhouders en 
andere belanghebbenden. Rekenschap, transparantie en toezicht spelen hierbij een centrale rol. De beleggingsfondsen 
beleggen onder andere in beursgenoteerde ondernemingen en zijn daardoor ook aandeelhouder. Door actief gebruik te 
maken van aandeelhoudersrechten kunnen de beleggingsfondsen invloed uitoefenen op de onderneming. Het gaat 
hierbij om het benoemen van bestuurders, het goedkeuren van jaarstukken en in sommige gevallen kan het zich 
uitspreken over het beloningsbeleid. De beleggingsfondsen doen dit onder andere door deel te nemen aan de 
besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering (stemmen). 
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4.1 Het pensioenfonds als actief aandeelhouder 
De Nederlandse Corporate Governance Code schrijft voor dat 
institutionele beleggers zoals pensioenfondsen een beleid 
moeten hebben ten aanzien van het stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde 
ondernemingen waarin zij beleggen. Daarbij wordt van de 
institutionele belegger gevraagd om minstens eenmaal per jaar 
aan te geven hoe invulling wordt gegeven aan het stembeleid. 
Daarnaast stelt de Corporate Governance Code dat de 
institutionele belegger minimaal eenmaal per kwartaal  
moet aangeven hoe hij stemde op de 
aandeelhoudersvergaderingen. In bijlage 2 vindt u de volledige 
tekst van de relevante bepalingen voor institutionele beleggers 
van de Nederlandse Corporate Governance code. 
 
Het pensioenfonds voldoet aan de bepalingen van de Corporate 
Governance Code. Op de website van het pensioenfonds  zijn de 
volgende documenten te vinden:  
1. Stembeleid; 
2. Stemverslag van de voorgaande kwartalen en het  

afgelopen jaar; 
3. Rapportagetool waarbij gerapporteerd wordt hoe  

historisch gestemd is per aandeelhoudersvergadering. 
 

4.2 Stemgedrag Pensioenfonds  
De tweede helft van het jaar is relatief rustig omdat de meeste 
Europese en Amerikaanse aandeelhoudersvergaderingen in de 
eerste helft van het jaar plaatsvinden. De piek van het 
aandeelhoudersvergaderingen seizoen in Australië en Nieuw-
Zeeland ligt wel in de tweede helft van het jaar. In het derde en 
vierde kwartaal vinden daarnaast veel bijzondere 
aandeelhoudersvergaderingen plaats voor tussentijdse 
benoemingen van bestuurders of voor de goedkeuring van een 
fusie of overname. Daarnaast is er wereldwijd een stijgende 
trend waarneembaar van ingediende aandeelhoudersresoluties. 
Deze door aandeelhouders ingediende agendapunten hebben 
veelal betrekking op milieu, maatschappelijke en goed 
ondernemingsbestuur thema’s. Het doel van een dergelijke 
resolutie is vaak het verbeteren van de transparantie van de 
onderneming of het beter waarborgen van 
aandeelhoudersrechten. Wij stemden in de tweede helft van 
2017 tijdens 241 vergaderingen op totaal 2.517 agendapunten.  
 
FIGUUR  14: STEMACTIVITEITEN NAAR REGIO 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 
 

 
 
Wij maken bij het uitoefenen van stemrechten gebruik van het 
stemplatform en analyses van Institutional Shareholder Services 
(ISS). Achmea IM voert ons stembeleid uit en past voor elke 
steminstructie het eigen op maat gemaakte stembeleid toe. Het 
stembeleid wordt doorlopend geactualiseerd op basis van 

wereldwijde trends op het gebied van corporate governance, 
ons stemgedrag bij controversiële agendapunten en overige 
actualiteiten. Voordat de definitieve stem wordt uitgebracht 
beschouwen we een selectie van de voorstellen op individuele 
basis. Het uiteindelijke besluit wordt genomen op basis van de 
specifieke feiten en omstandigheden van het agendapunt. 
 
Het betekent ook dat niet altijd met het management van de 
onderneming wordt meegestemd. Zo werd in de tweede helft 
van 2017 op 18% van alle agendapunten tegen het 
management gestemd. Het ging hier onder andere om de 
benoeming van bestuurders van ondernemingen (niet 
onafhankelijk waar dit wel geëist of gewenst is) en 
beloningsstructuren (excessief, onvoldoende toegelicht, niet 
transparant genoeg, of een ontbrekende link met de prestaties 
van de onderneming). Op aandeelhoudersresoluties over 
milieu, sociale en governance kwesties wordt ook relatief vaak 
tegen het management gestemd. 
 
TABEL 15: OVERZICHT STEMACTIVITEITEN H2 2017 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 
 

Achmea IM Wereldwijd 
Aandelen Fonds 

Management 

Aantal agendapunten Voor Tegen 

2.517 82,0% 18,0% 

 
Op de website van het pensioenfonds kunt via het Vote 
Disclosure Systeem vinden hoe onze steminleg per 
onderneming is geweest. 
 

4.3 Agenderingsrecht aandeelhouders  
Op aandeelhoudersvergaderingen kunnen aandeelhouders een 
voorstel agenderen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden 
van het lokaal geldende agenderingsrecht. Deze 
aandeelhoudersresoluties kunnen onder meer betrekking 
hebben op de thema’s milieu & gezondheid, mensenrechten, 
goed bestuur. In het afgelopen halfjaar hebben wij 92 
aandeelhoudersresoluties beoordeeld en onze stem 
uitgebracht. De resoluties hadden de volgende thema’s. 
 
TABEL 16: AANDEELHOUDERSRESOLUTIES NAAR THEMA  
Bron: Achmea Investment Management  
 

Thema Aantal 

Benoeming bestuurder 46 

Overig 13 

Routinepunten 12 

Milieu en Gezondheid 8 

Goed Bestuur 7 

Beloning 4 

Mensenrechten 2 

Totaal 92 
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Wij toetsen de afzonderlijke aandeelhoudersvoorstellen op 
inhoud, wenselijkheid, werkbaarheid en effect. Dat betekent 
dat wij niet in alle gevallen voor een resolutie zullen stemmen, 
ook al past deze binnen onze speerpuntthema’s. Onderstaand 
overzicht onze steminstructie per thema voor deze resoluties. 
 
OVERZICHT 17: STEMGEDRAG AANDEELHOUDERSRESOLUTIES 
Bron: Achmea Investment Management, ISS-Ethix 
  

 
 

 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van Lam Research 
Corporation werd door een groep aandeelhouders een voorstel 
geagendeerd waarin de onderneming werd gevraagd beleid op 
te stellen over de diversiteit in het personeelsbestand. De 
aandeelhouders stellen dat onderzoek uitwijst dat 
ondernemingen beter presteren als het personeel gelijke 
kansen krijgt, ongeacht het geslacht of etnische achtergrond 
van de werknemer. De onderneming wordt daarnaast gevraagd 
te rapporteren over de voortgang op de doelstellingen van haar 
diversiteitsbeleid. Het pensioenfonds stemde voor, maar van de 
aanwezige aandeelhouders stemde 53% tegen het voorstel. 
Daarmee werd net geen meerderheid van stemmen behaald, 
maar wel een duidelijk signaal afgegeven aan het bestuur van 
de onderneming. 
 
Aan het bestuurd van de Amerikaanse onderneming Oracle 
werd gevraagd om een rapport op te stellen met een overzicht 
van de verschillen in beloning tussen mannelijke en vrouwelijk 
werknemers. Aanvullend werd de onderneming gevraagd om 
beleid en doelstellingen op te stellen om het verschil in 
beloning te reduceren, indien er een daadwerkelijk verschil 
wordt geconstateerd. Ruim 41% van de aandeelhouders 
steunde dit voorstel, waaronder het pensioenfonds. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de aandeelhoudersvergadering van het Canadese Saputo 
werd een resolutie ingediend om de variabele beloning van 
bestuurders te koppelen aan de milieu doelstellingen die door 
de onderneming zijn vastgesteld. Volgens de aandeelhouders 
die het voorstel indienden ontstaat er op deze manier een juiste 
prikkel voor het bestuur om de doelstellingen in het 
milieubeleid te behalen. In totaal stemde 24% van de aanwezige 
aandeelhouders voor, waaronder het pensioenfonds. 
 
 

4.4 Corporate Governance ontwikkelingen  
 
Eumedion speerpuntenbrief 2018 
Op 9 oktober heeft Eumedion, het platform voor corporate 
governance en duurzaamheid voor institutionele beleggers, 
haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen verzonden. Deze 
speerpunten zullen worden besproken tijdens de jaarlijkse 
dialoog met de onderneming en op de 
aandeelhoudersvergadering. Het eerste speerpunt betreft een 
verzoek aan de onderneming om te rapporteren over haar inzet 
op het bereiken van de Sustainable Development Goals, die in 
2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Het tweede 
speerpunt heeft betrekking op de kansen en de risico’s van 
technologische veranderingen voor het verdienmodel, de 
strategie en de stakeholders van de onderneming. De 
speerpuntenbrief 2018 kan worden gedownload via 
http://bit.ly/2z3CBUt  
 
Hogere drempels voor indienen aandeelhoudersvoorstellen in 
Verenigde Staten 
De afgelopen jaren is het aantal ingediende en geagendeerde 
resoluties door aandeelhouders toegenomen in de Verenigde 
Staten. Recent heeft het huis van afgevaardigden echter nieuwe 
wetgeving opgesteld, waardoor de agenderingsdrempel wordt 
verhoogd. Indien de Senaat het voorstel goedkeurt, dient een 
aandeelhouder gedurende een periode van 3 jaar minimaal 1% 
van het uitstaande aandelenkapitaal in portefeuille te hebben 
gehouden. Momenteel geldt een drempel van een periode van 
1 jaar en een holding van ten minste 2.000 US Dollar in 
aandelen van de onderneming.  
 
Aanvullend publiceerde de Amerikaanse Securities and 
Exchange Commission (SEC) in november een aangescherpte 
richtlijn waaraan een aandeelhoudersresolutie inhoudelijk moet 
voldoen om van ‘significant’ belang te zijn. Een onderneming 
kan op basis hiervan een door aandeelhouders ingediende 
resolutie afwijzen, waarna de SEC een definitief oordeel geeft 
over het wel of niet agenderen van de resolutie. Institutionele 
beleggers vrezen dat op basis van deze richtlijn het eenvoudiger 
wordt voor ondernemingen om een door aandeelhouders 
ingediend voorstel niet te agenderen.  
 

 

  

http://bit.ly/2z3CBUt
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5 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Uitgangspunten van het Global Compact van 
de Verenigde Naties 
Het VN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen 
hun invloedssfeer een aantal kernwaarden op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie 
omarmen, ondersteunen en uitoefenen. Bedrijven die het VN 
Global Compact initiatief onderschrijven, verbinden zich ertoe 
de onderstaande doelstellingen en waarden te steunen bij het 
uitvoeren van hun activiteiten: 
 
Mensenrechten 
1e principe:  Bedrijven dienen binnen de eigen invloedssfeer 

de internationaal vastgelegde mensenrechten te 
ondersteunen en te respecteren; en 

2e principe:  er voor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn 
aan schendingen van de mensenrechten. 

 
Arbeidsnormen 
3e principe:  Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging 

en de effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen te handhaven; 

4e principe:  alle vormen van verplichte en gedwongen 
arbeid te elimineren; 

5e principe:  zich in te spannen voor de effectieve afschaffing 
van kinderarbeid; en  

6e principe:  discriminatie met betrekking tot werk en beroep 
te bestrijden. 

 
Milieu 
7e principe:  Bedrijven dienen het voorzichtigheidsbeginsel te 

hanteren met betrekking tot milieukwesties;  
8e principe:  initiatieven te ondernemen om grotere 

verantwoordelijkheid op milieugebied te 
bevorderen; en  

9e principe:  de ontwikkeling en verspreiding van 
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.  

 
Anticorruptie 
10e principe:  Bedrijven dienen alle vormen van corruptie, 

inclusief afpersing en omkoping, tegen te gaan. 
 
De principes van het Global Compact zijn gebaseerd op 
internationale verdragen, onder andere afgeleid van de 
Universele verklaring van de rechten van de mens, de verklaring 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake de 
fundamentele arbeidsrechten, en van de verklaring van Rio met 
betrekking tot milieu en ontwikkeling. 
 

Bijlage 2: Relevante bepalingen Nederlandse Corporate 
Governance Code (2016 versie) 
 

Principe 4.1 De algemene vergadering 
Principe De algemene vergadering kan een zodanige invloed 

uitoefenen op het beleid van het bestuur en de raad 
 van commissarissen van de vennootschap, dat zij 

een volwaardige rol speelt in het systeem van 
checks and balances binnen de vennootschap. 
Goede corporate governance veronderstelt een 
volwaardige deelname van aandeelhouders aan de 
besluitvorming in de algemene vergadering. 

 
 

 
Relevante best practice bepalingen 
4.1.1 Het toezicht van de raad van commissarissen op het 

bestuur omvat mede het toezicht op de verhouding 
met aandeelhouders. 

4.1.5  Indien een aandeelhouder een onderwerp op de 
agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter 
vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen 
hierover. 

4.1.6 Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht 
slechts uit nadat hij daaromtrent in overleg is 
getreden met het bestuur. Wanneer één of meer 
aandeelhouders het voornemen hebben de 
agendering te verzoeken van een onderwerp dat 
kan leiden tot wijziging van de strategie van de 
vennootschap, bijvoorbeeld door het ontslag van 
één of meer bestuurders of commissarissen, wordt 
het bestuur in de gelegenheid gesteld een redelijke 
termijn in te roepen om hierop te reageren (de 
responstijd). De mogelijkheid van het inroepen van 
de responstijd geldt ook voor een voornemen als 
hiervoor bedoeld dat strekt tot rechterlijke 
machtiging voor het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op grond van artikel 2:110 
BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert 
de door het bestuur ingeroepen responstijd, 
bedoeld in best practice bepaling 4.1.7. 

 
Principe 4.3 Uitbrengen van stemmen 
Principe Deelname van zoveel mogelijk aandeelhouders aan 

de besluitvorming in de algemene vergadering is in 
het belang van de checks and balances van de 
vennootschap. De vennootschap stelt, voor zover 
het in haar mogelijkheid ligt, aandeelhouders in de 
gelegenheid op afstand te stemmen en met alle 
(andere) aandeelhouders te communiceren. 

 
Relevante best practice bepalingen 
4.3.1 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht. Van 

een aandeelhouder die gebruik maakt van 
stemadviezen van derden wordt verwacht dat hij 
zich een eigen oordeel vormt over het stembeleid of 
de door deze adviseur verstrekte stemadviezen. 

4.3.5 Institutionele beleggers (pensioenfondsen, 
verzekeraars, beleggingsinstellingen, 
vermogensbeheerders) plaatsen jaarlijks in ieder 
geval op hun website hun beleid ten aanzien van het 
uitoefenen van het stemrecht op aandelen die zij 
houden in beursvennootschappen. 

4.3.6 Institutionele beleggers plaatsen jaarlijks op hun 
website en/of in hun bestuursverslag een verslag 
van de uitvoering van hun beleid voor het 
uitoefenen van het stemrecht in het desbetreffende 
boekjaar. Daarnaast brengen zij ten minste eenmaal 
per kwartaal op hun website verslag uit of en hoe zij 
als aandeelhouders hebben gestemd op algemene 
vergaderingen. Dit verslag wordt op de website van 
de insitutionele belegger geplaatst. 

 

 


